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  بمشارآة رئاسية ووزارية وحقوقية 

  
  اإلصالح واالنتقال إلى الديموقراطية   األميرآية حول   ندوتان في

  
  في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومكتب وآيل الشؤون األآاديمية،

  عاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيابالت   بيروت،   الجامعة االميرآية في 
عند الرابعة الندوة األولى ستعقد   . 2012   آانون الثاني   16   يوم اإلثنين   إلى ندوتين ستعقدان )  االسكوا (

  نتقال إلىاإلصالح واال "  وستكون بعنوان   الجامعة،   قاعة محاضرات مبنى فان دايك في   في بعد الظهر
   ". المساواة وحقوق المواطنة :  الدين والدولة :  الديموقراطية

  
مصر    المرشح النتخابات رئاسة الجمهورية في   هذه الندوة السيد عبد المنعم أبو الفتوح،   يتحدث في

  .   واألمين العام التحاد األطباء العرب
معهد عصام فارس    خبير السياسات العامة في   وسيحاوره وزير الثقافة واإلعالم السابق طارق متري،

   . الجامعة وستدور مداوالت هذه الندوة بالعربية   في
 

  
  مبنى وست هول في   قاعة محاضرات سهيل بطحيش في   في   ،عند السادسة مساًءالندوة الثانية ستعقد 

وسيشارك  .  " وروثات العالميةالم :  الديموقراطية اإلصالح والتحول إلى "  وستكون بعنوان .  الجامعة 
  ميشيل باشليه   والرئيسة السابقة لجمهورية التشيلي   مالدينوف،   فيها وزير خارجية بلغاريا نيكوالي

ورئيسة جمعية    ، ) الجندر وتمكين النساء   للمساواة في    المديرة التنفيذية لوحدة األمم المتحدة   حاليًا   وهي (
الرئيسة السابقة للجنة حقوق اإلنسان    وهي (  الباآستان أسمى جيهانغير   المحكمة العليا في   المحامين في

   . وستدور مداخالت الندوة الثانية باالنكليزية  ). األمم المتحدة   في
  
  
 
    
  يبراليالل   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   لحصول على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج ل   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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